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REG.NR. 3~ II Reg.nr.

507- 7-1

FREDEDE AREALER
Kommune: Broager Ejerlav: Skelde Matr.nr.: 228 og 229

Lokalitet: Udsigtsfredning i Skelde
J.nr.: F.N. j.nr.: 135/63 O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 541-20-63
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Kort nr.: 1211 I Sø

'

Bekendtgjort: 13.7.1964
'Fredningsnævnets kendelsesdato: 14.7.1964
Overfredn.nævnets kendelsesdato:

aArealstørrelse:

-Interessezone: I (landområde af største interesse)
Formål: Forhindre elmaster.

Skala: 1:25.000
Sagsrejser: Fredningsplanudvalget
Kort udarbejdet dato: 27.11.1980
Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat
Påtaleret:

Diverse:

Indhold:
på matr.nr. 228 og 229 Skelde må der ikke på strækningen fra bebyggelsen på matr.nr.
258 Skelde til bebyggelsen på matr.nr. 46 Skelde anbringes master til fremføring af
el- eller telefonledninger.



•

, ""

VeI.k!'1t"
at

tot.1'Ul.ndllcg$p~otok()).1~n ror ~;,cr..d$:rboriI ~Ulltt~dc.1*"d't:cr.clld.nitil'lU'ft'&.
111/).2'8 •

.tr l~ den 22. t&bl'Wl%J' Mldt J'l'rN'net, beatlende at' fQ1'IIanden,
domm$J:JC.3.~et(u"s.,nt (:,1). amtsrå4n-algte medlem,am;,ujlrAddedlea .au
Chr1øt1anJ'i&1l,HclbaUe of.! nedenta"f1:\te kOZi'im~valgte. lIod1G'mmel-, mØdepi.
dt.WJttmset1 Sønlferborg, bYor da r.o.,l"otoges t

h.13~/1963. '.N8!'ØJ'gael h,~ b~.~41~e. to"
BØA4er311laQd _ .1t=Ulter pl tUft.nr.a8 ., 229
6k$1~ø cJ •• 1a.,U.oat~r$ogn.

Nønet '11'.'.'•• at <b:>.Md.D1rk.;\6f,lt 8!"Oflt.-r.
;:le", healald •• aJurlnlz.o rJ: 26.U.1963 hn ~~pla.nad"'.l,.,

19S1&at.lIAlebord.ble4. '1d"'I'6 r.'remla~.u~ *ri.'fell~.d 21.1.1964 lY. 4... ,
aand.r ••Gr~.'.u.

1fønet drøftede $&g_.
Man .$ker tor1Dden "1<1eN tGrtlt&.ge. ()plymlinC ha ~ ...

,lanUd'f'aleflt hYcrvldt ~".n Ral rot1JtA, .OMbeg_bi t rødt.,,. at
natlU'h'8~D1n~olØ1".nø f 38 _ r.~.n1niat tH6nlnc'$&I t. kele ... 1 I

tMdn1Blltplanea tor kp'.t~ hA vtbbtfl SaM. Ul gpl'UUJlll UDdtr
l1tra , OIlMt:+dlf1de OIlt'ld4r .11aJ' hYCJrv.1dt ~-D1Dt- Jø;m ØIIlf.,wr hed ...
111.1)1 at .n m1nd1"edel at I!.t'. .n4.. OB 1 .knd'teBd. talet llY1l1cet
.. de og 1 be.kNfteatl$ fald hY11k~1.MS'''''- .~.nd... d_ .....
1D4dracet UAdet- fJ't4aS._ ..... 0& 4s .ed bt"l1ke .. pl$taøJl.

'"drd.ftI~t. nenal ""'alG):" ~~ .. tJ>. llMl'Mt•• la. 't'il
ttnde d" "'tø" at 4e.. auøn- '111ad.l~.a' aI1b:riaeC' ~l." •
• _'er bødek ... a.

Dr.IlGd.D!1*klleD. MAD 1kk.p& ue' to"11&18461' pu41aI.'..... I

tl1t_. at ... 'tene "~.t••.
OY•••• I." •• t wmeu, Aa~uaa, .. , ••
lImte'ta aekNWP _ms'e. at 4.-.r Saadera,GrbdeUd, t.leto-

mo ht:v<l&Clft' ........ l.tø~ WllkePtu1t1~ til.' "p••• n"'" .1••
OYeraa'latent W11Jteaa 111••.. Jon beJe.Ddt .. 4 at ....... , "ed•

•aamtor.la.' f....4n1D.cspJ~.li.' tll .l'.r. '-'1MJiAa at .ad••'''e filask ....
il,"-' "er 'bI.. aedlact t...bud .od .ater ..e udle". ........ 1- I

.,ent W11k... pi. .18. Ol pi dOllUleI' Sand.... ..au pl.tand _ .".-.'alq
pi ... ,ttte... 'II J.u'aUat ....
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C.J .Pet.,._.. K.Chrl.tianao. H.Dlrk.e.a.
IH.La.:t.U'1' ...._•..

IV/l. .........._- ...-

:

År 1964 den 14. juli kl.l!+,3o holdt nævnet, bestående af tor-
manden, dommer Rthave, det amtsrldsvalgte medlem, amtsrådsmedlem
Hans Chrlstiansen,Holballe og det kommunevalgte medl •• ,dr.med.Dirk-
sen, møde, hvor da toretoges,

Fr.135/1963. Bpørcsmålet om partiel fredning af art.nr.228
og 229 Skelde ejerlav, Broager soen •

For tredn1ngsplanudvalget mødte land1nspektør Jørgensen.
Overassistent Wilkens, Aabenraa, mødte.
For dommer Sanders, Grindsted, mØdte assistent Falk,Sønderbors
For Røjhus pumpelag mødte ingen. - Der fremlagde s genpart at

indkaldelse til pumpelaget.
Videre tremlagdes eksemplar at Btatstidende tor den 13.jull

1964, hvori meddelelse om reJsn1ng af fredningssag har været ind-
rykket.

Stadet besigtigede ••
Samtidig bes1gt1gedes den nærved liggende losseplads. Det

konstateredes, at der er atlæsset affald over en lane str.ækninc
langs diget, og at lossepladsens tilstedeværelse ml anses tor at
være i strid med formålet med et med tredningsplan belagt omride.

Man enedes om, at landinspektØr Jørgensen på fredninlsplan-
udvalgets vegne Skulle rette henvendelse til kommunen, tor at sØC.
om man ad denne vej kan tå torholdet torbedret.

Derefter drØftedes spørgsmålet om fredning at art.nr.228 og
229 Skalde ejerlav, Broager sogn.

Der var i nævnet enighed om. at tillade luftledning til byg-
ningen på art.nr.2,8 Skelde ejerlav, Broager sogn, tilhørende Karen
Vedel Sanders. Grindsted, medens tredningsplanUdvalgets påstand om
forbud mod luftledning herfra og til art.nr.46 smst., hvilke led-
ninger til dels vil komme til at lØbe parallelt med kystlinien, bØr
tages til tølge, idet nævnet fandt, at Dleromkostningerne ved kabel-
nedlægning i forhold til omkostningerne ved luftledning på stræk-
ningen fra huset på art.nr.258 Skelde ejerlav, Broager sop, til
bygningen på art.mr.46 Skelde ejerlav,Broager sogn, tilhørende over-
assistent W1lkens, Aabenraa, Ca. 2.000 kr., ikke stod 1 misforhold

•
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til de rredntncsmæssige fordele.
Der afsagde s dererter sålydende

K e n d e l s e.
på str.ækningen fra den eksisterende bebyggelse på art.nr.2,8

SkeIde ejerlav, Broager sogn, til den eksisterende bebyggelse på
art.nr.46 Skelde ejerlav, Broager sogn, ml der ikke anbringes master
til fremfØring af elektrlcitets- eller telefonledninger, hvorimod
fredningsplanudvalgets påstand om forbud mod master på str.ækningen
til bygningen på art.nr.2;S, ikke kan tages til rø1ge.

Erstatningen, hvis stØrrelse vil blive 'astsat ved tillægs-
kendelse når arbejdet er udfØrt, vil være at udrede efter reglerne
1 naturfredningslovens § 17, stk.l.

T h i b e s t e m m e sr
På art.nr.228 og 229 at SkeIde ejerlav, Broager sogD, må der

UPte på strækningen fra bebyggelsen på art.nr.2;S, Skelde ejerlav,
~roager sogn til den eksisterende bebyggelse på art.nr.46 smst.
anbringes master til fremfØring at elektrlcitets- eller telefonled-
ninger.

Erstatningens st.rrelse vil være at tastsætte ved tillægs-
kendelse.

Ryhave. H.Christiansen. H.Dlrksen.
IH.Lauritsen.

sekr •.

: IVI;S.
År 1965

Fr.135/63
reg.nr.6S.

....,-------- ...-,., ...
den 24. marts foretoges Ast nævnets formand sagen

Partiel fredning af art.nr.228 Ol 229 at
Skelde ejerlav,Broager sogn.

ner tremlagdes skrivelse af 29.september 19~ og 4.marts 1965
fra overassistent H.Wilkens, Aabenraa, tilligemed 2 takturaer,hvor-
at det fremgår, at totaludgiften tor fremføring at målerledning i
kabel har andraget 1.91;,9; kr., medens luftledning ville have
kostet ;21,00 kr., således at merudgiften ved kabellægning andrager
1.394,95 kr.

Endvidere fremlagdes faktura, hvoraf tremgår, at husinstallationen
er blevet fordyret med et beløb på 83,00 kr. i forhold til det op-
rindelige tilbud at 6.september 1963 på grund at lØn- og materiale-
stigninger i tiden indtil den l.maj 1965.

Der atsagdes sålydende
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T i l l æ g s k e n d e l s el
\, Ved nævnets upåankede kendelse at 14.juli 1964 nedlagde. forbud
mod anbringelse af master til fremfØring af elektrlcitets-eller tele-
fonledninger på art.nr.228 og 229 at Skelde ejerlav, Broager sogn
pi str.ækn1ngen fra bebyggelsen på art.nr.2;8 sst. tIl den eksiste-
rende bebyggelse på art.nr.46 sst., hvorhos det bestemtes, at er-
statningens stØrrelse ville være at fastsætte ved tillægskendelse,
når arbejdet var udført.

Ejeren at art.nr.46, overassistent H.Wllkens, Aabenraa, bar nu
nedlagt påstand om tilkendelse af erstatning på 1.477,95 kr.,hvilket
belØb er opgjort såledesl I

Udgift ved fremfØring at målerledning 1 kabel lflg.regbtng i.91,,9~:
med fradrag at an$iA.t udgift til luftlednlns I 2~1.oQ~ .

~.394,9;t1l
.,. 8'" ti" \",29 I

'\,i i~~77.9' l

Ejeren har med hensyn til torsinkelseserstatningen anført. at
hans udgifter til bus1nstallation er blevet torøget med 83,00 kr. på

\ ,

grund at lØn- og materiale stignIng i tiden fra håndværkerne. opr~
dellge tIlbud at 6. september 1963 indtil 1.ma3 1964 og har dokumen".\·,
teret dette ved fremlæggelse at regning fra installationsfirmaet
Ejler Hansen,Sønderborg.

Idet nævnet ikke har fundet grundlag tor indvendinger imod de
dokumenterede udgifter, og idet påstanden om forsinkelseaerstatning
etter omstændighederne tindes at burde tages til tØlge, JtI'. herved
princippet 1 naturfredningslovens § lo,stk.l,vil der være at tillæg-
ge ejeren det påståede belØb, 1.477.95kr., hvilket beløb vil være at
Udrede som neden tor bestemt.

T h 1 b e 8 t e m m e s'
Der tillægges ejeren at art.nr.46 af Skelde eJerlay.Broager sogn,

overassistent H.W11kens.Aabenraa, i erstatning 1.477,9; kr. med ren-
ter heraf 5 ~ årlig fra dato, til betaling sker.

Erstatningen udredes med 314 at statskassen og ~ af Sønderborg
amtsfond og kØbstæderne i Sønderborg amtsrådskreds,tordelt etter fol-
ketal 1 henhold til den senest offentl1ggjorte folketælling.

H.Christiansen. Ry'have. H.Dirks.n.
Således passeret.
R ,.h a v e.

med tillæg at en tors1UKe1seserstatning,stor•

----_ .._-
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